
        2016/2017 السنة الدراسية :                                  متوسطة الشھيد :.....................
المستـــوى : الّرابعـــة متـــــوســـــط                                  الـــــــمـــــــّدة :ســـــاعـــتـــــان       

    اختبــــــار الفصــــل الثــــانــــي في مـــادة اللّغـة العربّيــة                                                 
الّنص :                                                                                                             

حتى ال تندم                                                                                                        
ا واحتراما وأشواقا زائدة أزفھا إليكم ، أما بعد :                                         أّيھا األعزاء...سالم 

رة ـــــة بنظــة الرحيمــرا من ھذه المؤسسـلميذا كان أحدا منكم يوما ، خرجت ُمغتأحّدثكم بصفتي ت        
خاطئة ،كنت أّظن الّدراسة صعبة ُتعيق حريتي وتجعلني أمتثل لقــانونھا الداخــلي وأنا كاره، فعجّ ــلت 

بالخروج ألجد نفسي أَِھيُم في الشوارع دون أن يكون لي ھدف ، ولم أجد عمال إال بشق األنفس ، أعمل 
ورشــة وأبــدأ ــّظـــف الـــــــرا ألنــــوام أجدني أستيقــظ باكـا النّ ـارة ، أنـــا في إحدى ورشات الّنجــحالي
ل ـــب العمــــترة ، كما أّن صاحراء سُ ــفي حتى لشــني مــازلــت أدرس ، راتبي ال يكل ، يــا ليتـــالعــم
ل ـــات أفضـــة وتوتر االمتحانــد الغضب ، فھو يثور في وجھي وألتفه األسباب و...،إّن المراجعــشدي

م ــمن عملي ، ما أرح )أخاف الّطرد (د صوابي ،أصبحتـــاد أفقــــب الورشة ، أكــمن غضب صاح
، لم أجن شيئا غير الّندم.                            ي واجباتيـر فــاون أو أقصّ ـن أتھـــــغضب األستاذ حي

أصدقائي األعزاء ، تمسكوا بمقاعد الّدراسة ، ألّن الخروج من المؤسسة دون المستوى الّتعليمي       
المطلوب ھو العيش على ھامش الحياة ، وال تقنطوا من نكبات الحياة ودروسھا ، فا يُ مْ ھِ ل وال يُ ھْ مِ ل 

تكم قبل األوان ، فإن فعلتم ذلك وتسرعتم (فسوف تذوقوا وا دراسَ فُ وقِ تُ  عباده ، فاجتھدوا وثابروا وإياكم أنْ 
ــافي دون الرصيد العلـمي والثقـــمرارة الحياة)،وأنتم زھور األمل ورجال المستقبل ، ألّن ميدان العمل 

                                                     ھو الموت المبّكر لألحالم الوردية والّرضوخ لغدر القدر .
       *بتصرف* -ـ مجلة أخبار ووثائق                                                                         

  ن)06البناء الفكري :(

ن)                                                                               01عامة للّنص.(ـ أعط فكرة  1

ن)                                    02ـ من في رأيك قد يكون صاحب الّنص ؟ وإلى من يوجه كالمه؟( 2

                                        ن)                         01ـ ماھي العبرة المستخلصة من الّنص؟( 3

ن)                                                                01ـ اشرح الكلمات التالية : أھيم ـ مغترا.( 4

ن)01ـ ھات أضداد الكلمات التالية : تعيق ـ الّرضوخ.( 5  

ن)02:( البناء الفني  

ن)                               01ـ في عبارة " أنتم زھور ...." صورة بيانية ، حدد نوعھا واشرحھا.( 1

    ن)01ـ استخرج من الّنص محسنا بديعيا وبّين نوعه.( 2

ن)04غوي :(البناء اللّ   

                                                                        ن)01ـ أعرب ماتحته خط في الّنص.( 1

                                                   )ن02ـ حدد نوع ووظيفة الجملتين الواقعتين بين قوسين.( 2
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ن)01ـ استخرج من الّنص اسم تفضيل .( 3  

ن) 08:( الوضعية االدماجية  

 الّسند : 

                          ي ــالــبقــدر الكــّد تكــتسب المعــالــي    ومن طلـب الُعال سھــر اللّي قال الّشاعر:
                            أضــاع العمر في طلــب الُمحـال    ومن طلب العــال من غير كــــدّ               

على ضوء ماسبق ، اُكتب فقرة من عشرة أسطر تنصح فيھا زمالءك بالجّد والّنشاط في  الّتعليمة :
الدراسة وتحّذرھم من عواقب الكسل والتھاون فيھا، موّظفا : جملة حالية وتشبيھــا ، مدعـما كــالمك بما 

.                              تحفــظ من شواھد  

 

*وفــقـــكم هللا*                                                                
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